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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Jeannette Hofman-Züter (GL),  
Niels Verwers (VVD) en Umit Güney (D66) zijn met kennisgeving afwezig. 

2. Vaststellen agenda
De agenda wordt vastgesteld met de toevoeging van agendapunt 15 Motie Vreemd aan de 
orde van de Dag Dekkend AED netwerk in de openbare ruimte in Leiderdorp. 

3. Mededelingen
 De raad staat stil bij het overlijden van oud wethouder de heer J. den Boeft.
 Mevrouw V.I. van Alphen wordt beëdigd als plaatsvervangend griffier.
 De raad feliciteert Raadslid Eric Filemon die op 9 september 70 is geworden.
 Een jonge scholier spreekt in over jongerenparticipatie bij lokale politiek en 

democratie.
 De voorzitter van Stichting Kunst in de Heemtuin spreekt in over subsidieverstrekking 

aan Stichting kunst in de Heemtuin.
 Een inwoner spreekt in over bouwplan transformatie Statenhof naar 

studentenwoningen.

4. Vragenronde  
Zie voor vragen en antwoorden: 
https://www.raadleiderdorp.nl/Vergaderingen/Raad/2019/01-juli/20:30/Vragenronde 

 Raadsvraag 36 CU-SGP Leidse warmtepijp werd een Rotterdams drama.
CU SGP zal aanvullende schriftelijke vragen stellen en de raadsvragen zullen als 
geheel in de volgende raadsvergadering behandeld worden. 

 Raadsvraag 37 LPL Leidse Ring Noord kostenonderzoek. 
De raad wordt op 17 september nader geïnformeerd over het kostenonderzoek.  

 Raadsvraag 38 GL Herplantingsfonds Brittenburg bouwproject.
De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.

 Raadsvraag 39 D66 Verkeersbesluit Amaliaplein e.o.
De vragen zijn naar tevredenheid beantwoord.

5. Geheimhouding bekrachtiging / opheffing
Er zijn voor dit agendapunt geen voorstellen die om een besluit vragen.

6. Sterrentuin tijdelijke bibliotheek tijdens verbouwing
De VVD stelt dat de raad geen gedegen besluit kan nemen over een voorstel waarbij de 
exacte plannen ontbreken en een gedegen financieel kader mist. Een aantal fracties noemt 
het feit dat de raad zelf heeft gevraagd aan het college om een alternatief te bieden voor het 
sluiten van de bibliotheek tijdens de verbouwing van de Sterrentuin. Voor deze fracties 
weegt het hebben van een bibliotheek in Leiderdorp tijdens de verbouwing zwaarder dan op 
voorhand op de hoogte gesteld worden van de exacte capaciteit en vorm van de bibliotheek 
in de Werf. 

De fractie van de VVD stemt tegen het voorliggende voorstel, de overige fracties voor.

De raad besluit met 15 voor en 3 tegen:
1 De tijdelijke bibliotheek in 2020 in de Werf onder te brengen;
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2 € 75.000 te onttrekken aan de reserve sociaal domein voor de verhuizing van de 
bibliotheek vanuit de Sterrentuin naar de Werf en terug;

3 € 10.000 te onttrekken aan de reserve sociaal domein voor de verhuizing van het 
Leiderdorps Museum uit de Sterrentuin.

Toezegging: het college, wethouder Binnendijk, zegt toe een overzicht en een tussenstand 
met de raad te delen over het totaal aan kosten en investeringen in de Sterrentuin, zodat de 
raad een compleet beeld krijgt van alle kosten. 

7. GEANNULEERD na bespreking in het Politiek Forum van 2 september 2019
Jeugdhulp – Concretisering visie Hart voor de Jeugd

8. Investering in LED-sportveldverlichting de Bloemerd
De raad besluit unaniem:

1 Een krediet van € 100.000, voor het aanbrengen van LED-sportveldverlichting bij RCL 
en bij Manege Liethorp, beschikbaar te stellen.

9. Nota grondbeleid 2019-2023
De raad besluit unaniem:

1 De Nota Grondbeleid 2019-2023 vast te stellen en te publiceren.

10. Nota kostenverhaal
De raad besluit unaniem: 

1 De Nota Kostenverhaal vast te stellen en te publiceren. 

11. Zienswijze Regionale Agenda Holland Rijnland 2019-2023
De raad besluit unaniem:

1 De volgende zienswijze ten aanzien van de Regionale Agenda Holland Rijnland 2019 – 
2023 naar voren te brengen:
De gemeenteraad van Leiderdorp ziet geen belemmeringen voor vaststelling van de 
Regionale Agenda Holland Rijnland 2019 – 2023.

2 Aan het dagelijks bestuur van Holland Rijnland het volgende over te brengen:
De gemeenteraad van Leiderdorp ziet met belangstelling de verdere uitwerking van 
de vernieuwde werkwijze tegemoet en hecht eraan hierbij goed betrokken te blijven.

12. Vaststellen overzicht van moties en toezeggingen
Het volledige overzicht van moties en toezeggingen is toegevoegd bij de stukken en tevens  
gepubliceerd in de Langetermijnagenda:
https://leiderdorp.langetermijnagenda.nl/show_lta?agenda_soort_id=3

Moties
 Motie 36 Jeugdgemeenteraad. Nieuwe datum ter afdoening wordt 2 januari 2020.

Toezeggingen
 Toezegging 26 Omgekeerd inzamelen afval. Het college, wethouder Binnendijk geeft aan 

dat gegevens van inwoners geanonimiseerd kunnen worden bij het gebruik van de 
minicontainers. De toezegging wordt hiermee afgedaan. 

 Toezegging 29 Programmabegroting 2019-2022. Het college, wethouder Beekhuizen 
geeft aan dat jeugd wordt meegenomen in de Programmabegroting. De toezegging 
wordt hiermee afgedaan. 
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 Toezegging 30 Rekenkamerrapport Toegang tot Jeugdzorg Leiderdorp. Het college, 
wethouder Beekhuizen, geeft aan dat er een plan van aanpak voor een pilot met 
huisartsen komt in november 2019. Nieuwe datum ter afdoening wordt 2 jan 2020.

 Toezegging 43 Van der Valk Boumanweg 236 Ontwikkeling zorgvilla, vvgb en 
exploitatieovereenkomst. Het college, wethouder Joosten, geeft aan dat er donderdag 19 
september 2019 een bijeenkomst is met bewoners en ontwikkelaars. De raad wordt 
nader geïnformeerd.  Nieuwe datum ter afdoening wordt 2 jan 2020.

 Toezegging 37 Pin/stort voorzieningen in Leiderdorp. Het college, wethouder Joosten, 
geeft aan dat in de loop van 2020 dit wordt uitgerold. College houdt de uitrol 
nauwlettend in de gaten en heeft ook de spreidingsafspraken met banken. Nieuwe 
datum ter afdoening wordt maart 2020. 

13. Ingekomen stukken
De raad neemt een besluit over hoe de ingekomen stukken verder (procedureel) worden 
behandeld. De ingekomen stukken worden hier niet inhoudelijk besproken.
 PvdA wil brief 40, Amaliaplein Amaliaplein e.o. besluit verkeerscirculatie mbt Ericalaan en 

Simon Smitweg brief van het college, bespreken in het politiek forum. 
 LPL wil brief 9, Duurzaamheidsagenda doorrekening van beleidsmaatregelen nav motie 

34 brief van het college inclusief bijlage Quickscan voortgang duurzaamheidsagenda 
Leiderdorp 2017-2025 en bijlage Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2019-2020, 
bespreken in het politiek forum.

 De VVD wil brief 43, Toekomst van Kunst in de Heemtuin brief aan raad, bespreken in het 
politiek forum.

 De VVD wil brief 27, VRHM reactie nav zienswijze t.b.v. de concept-programmabegroting 
2020 VRHM, bespreken in het politiek forum. 

 GL wil brief 38, Bezwaar uitbreidingsplannen Van der Valk Boumanweg 50 Dierenkliniek 't 
Leidse Land brief Pietersma & Spoelstra ROM bv, bespreken in het politiek forum. 

Op verzoek van wethouder Joosten zal aan het presidium voorgesteld worden brief 9 te 
agenderen na de bijeenkomst over duurzaamheid op 17 oktober 2019. 
Alle brieven zullen in het presidium besproken worden, waarna geagendeerd voor een 
politiek forum. 

14. Vaststellen besluitenlijst raad 1 en 8 juli 2019
De besluitenlijsten worden ongewijzigd vastgesteld.

15. Motie Vreemd aan de orde van de Dag Dekkend AED netwerk in de openbare ruimte in 
Leiderdorp
GroenLinks dient de Motie Vreemd aan de Orde van de Dag Dekkend AED netwerk in de 
openbare ruimte in Leiderdorp, in. In deze motie vraagt GroenLinks het college te laten 
onderzoeken hoeveel budget nodig is om voldoende hoeveelheid openbare AED’s in 
Leiderdorp te plaatsen, dit budget uit de gelden van het sociaal domein ter beschikking te 
stellen en ervoor te zorgen dat er met spoed een dekkend netwerk van AED’s in Leiderdorp 
gerealiseerd wordt.

De raad als geheel ziet graag een dekkend netwerk van AED’s in Leiderdorp. Een aantal 
fracties ziet echter graag eerst burgerinitiatieven en initiatieven van bedrijven hierop (verder) 
ontwikkelen. Het college, wethouder Beekhuizen, geeft aan dat het college de intentie heeft 
samen met inwoners een dekkend netwerk aan AED’s in Leiderdorp te verzorgen. 
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Toezegging: Het college, wethouder Beekhuizen, zegt toe intensief te werken, samen met 
partners en inwoners, aan een dekkend netwerk van AED’s in Leiderdorp en over een half jaar  
(maart 2020) aan de raad te rapporteren. 

De indiener trekt de motie in en de motie wordt niet in stemming gebracht. 

16. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 22.15 uur. 
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